Cadavres exquis...

ZOMERZAZIE

... betekent zoveel als ‘heerlijke
lijken’. Het waren de eerste woorden van een gedicht dat door
verschillende dichters samen werd
geschreven. Ze deden dat op een
speciale manier: één dichter bedacht de eerste regel én het eerste woord van de volgende regel.
De tweede dichter ging dan verder met dat woord, zonder dat hij
enig idee had van de eerste regel.
Nadien is deze manier om een gedicht te verzinnen, ‘cadavre exquis’
gaan heten.
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Struikelwoorden
Kan je de volgende zinnen om ter snelst uitspreken
zonder één foutje of hapering?
- Domme dikke Dodo duvelt donderdag door de deur.
- De koetsier van de postkoets poetst de postkoets
met postkoetspoets.
- De knappe kapper knipt knap, maar de knappe
knecht van de knappe kapper knipt knapper dan
de knappe kapper knippen kan.
Ligt je tong al in de knoop?
Nummerplaten
Neem de nummerplaat van een auto: bijvoorbeeld
EWZ608. Op de autosnelweg zal dat zeker geen
probleem zijn. Met de letters van die nummerplaat
probeer je een woord te vormen waar al die letters in voorkomen: zweten, wezen, erwtenzeef...?
Je kan ook een nieuw en origineel woord bedenken.
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Reizen is fun, maar (te) lang in de auto zitten is dat al veel minder.
Op deze tweede doe-pagina geven we je tips voor leuke activiteiten op de achterbank.
Wie weet ga je het nog spijtig vinden dat je op je bestemming bent aangekomen...

Vooral de surrealisten waren er
goed in. Surrealisten zijn kunstenaars die kunst maken die doet
denken aan een droom. Zoals je
in je dromen de gekste beelden en
personen bij elkaar ziet, zo maakten de surrealisten ook hun verhalen of schilderijen. Maak in de auto
onderweg eens een paar ‘cadavres
exquis’: door te schrijven, of probeer het met een tekening. Neem
een wit blad papier en vouw het in
vier gelijke delen. De eerste tekenaar begint bovenaan het papier
met het hoofd en alles wat daarbij
hoort. Eindig met de twee horizontale streepjes van de nek.

Net op die plek vouw je het papier
om zodat de volgende niet kan
zien wat voor hoofd je hebt getekend. Zorg er wel voor dat de kleine streepjes zichtbaar blijven. Op
de streepjes van de nek gaat de
volgende tekenaar verder met het
bovenlijf... Ook hij/zij moet telkens
een beetje verder dan de vouwlijn
tekenen, zodat de volgende weet
waar hij verder moet gaan. Tekenaars 3 en 4 kunnen het afmaken
met de benen en de voeten.
Vouw het hele papier weer open.
Hoe ziet jullie ‘lijk’ eruit? Exquis?
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Dit spel kan je in je eentje doen, maar het wordt natuurlijker leuker met twee of meer. Spreek een tijdslimiet af. Wie in bijvoorbeeld 15 minuten de meeste
woorden kan bedenken, heeft gewonnen!
Je kan al volop oefenen met de nummerplaten die je
hiernaast ziet.

Blinde olifant
Probeer eens met je ogen dicht een olifant te scheuren uit een stuk papier (een half A4’tje)! Je zal zien:
er komen de wonderlijkste beesten tevoorschijn. En
hoe zien een blinde pandabeer, neushoorn en giraf
eruit?

Een doe-pagina gemist?
Je kan ze allemaal terugvinden, de hele zomer en
nog lang daarna, op www.brusselnieuws.be/zazie

Vette krokodil
Deze krokodil is een veelvraat: teken in zijn buik wat hij zoal naar binnen
heeft gewurmd. Een stofzuiger? Een computer? Je kleine broertje?
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